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 بسم هللا الرمحن الرحيم

والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني، وعلى آله وصحبه  ،احلمد هلل رب العاملني 1*
 وسلم تسليًما كثريًا إىل يوم الدين.

البناء )حياكم هللا أيها اإلخوة الكرام يف اللقاء الثالث، من اللقاءات املعقودة للُمدارسة يف قضية 
 .(الفكري أسسه وقوانينه

نِلج  -إبذن هللا عز وجل- واآلنفنا يف اللقاء الثاين عند هناية املسألة الثامنة عشر، ا قد توق  كن  
 أسلمة املعرفة.، وهي قضية مشروع يف املسألة التاسعة عشر

 

 ُاملسألةُالتاسعةُعشر:ُقضيةُمشروعُأسلمةُاملعرفة
، َقصد منه من اآلن ب من أربعني سنةمانينيات امليالدية قبل ما يقرُ ل يف الث  وهذا املشروع تشك  

له إىل بناء مشروع إسالمي يف العلوم حيوي العلوم الغربية احلديثة أبنواعها برؤية  ونبن  تَ مُ ـأتباعه وال
 -رمحه هللا-ومن أشهر من دعا إىل هذا املشروع الدكتور إمساعيل الفاروقي  ،إسالمية خالصة

س س املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، وهذا املعهد قد أتس  وهو من أوائل، ومن أشهر، من أس  
 .ه، ومن أكرب أهدافه مشروع األسلمة1401عام 

                                                           

  https://goo.gl/qP05q5احملاضرةُيوتيوب:1ُُ

https://goo.gl/qP05q5
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مت يف عصران لتحقيق البناء د ِ ووجه عالقة هذا املشروع ابلبناء الفكري أنه أحد النماذج اليت قُ 
الفكري، فإن الذين أنشأوه قصدوا من ذلك أن حيققوا نوًعا من البناء الفكري يف العلوم 

 .احلديثة

وأصوله وأهدافه، وأيًضا ما ُقدِ م حوله من  بد أن نقف مع هذا املشروع ونعرف حقيقته فال
 م أيًضا حوله من انتقادات صحيحة.وما يستحق أن يُقد   ،انتقادات

بني أيديكم  ،، ُعرِ ف بتعريفات متعددة(ة العلوممَ لَ س  أَ )ابلنسبة ملفهوم هذا املشروع، الذي هو 
 فني له:تعريفات ألشهر املعر ِ ة ثالث

الدكتور عماد الدين خليل، وعماد الدين خليل هو أحد املفكرين : تعريف التعريف األول
العراقيني املنتسبني إىل املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، وله كتب كثرية جًدا وكتبه من الكتب 

هي ممارسة النشاط "يقول يف تعريف مشروع أسلمة العلوم، أو أسلمة املعرفة: ، اجليدة النافعة
 ."وتوصياًل ونشرًا من زاوية التصور اإلسالمي للكون واحلياة واإلنساناملعريف كشًفا وجتميًعا 

وحقيقة هذا التعريف تظهر يف أن مشروع أسلمة املعرفة، أو أسلمة العلوم، يُقصد منها أن جُتم ع 
العلوم املعاصرة وتؤص ل وتُنشر يف املسلمني برؤية إسالمية، وُُتل ص من الرؤية الغربية اليت بُنيت 

 عليها. 

املعرفة، أو أسلمة العلوم:  ويقول األستاذ أبو قاسم حاج محيد يف تعريف أسلمة: التعريف الثاين
واإلحاالت الفلسفية الوضعية  رتباط بني اإلجناز العلمي احلضاري البشرييعين فك اال"

 ."أبشكاهلا املختلفة، وإعادة توظيف هذه العلوم ضمن نظام منهجي ديين غري وضعي
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إن -بعملني  يقومفهو مشروع  ؛ حقيقة  هذا املشروعبني  وهذا التعريف من أكثر التعاريف اليت تُ 
ة املادية العلمانية اليت بُنيت عليها، ُُتل ص العلوم من املواد الوضعي   :العمل األول ؛-التعبري صح  
ة غري الوضعية، ولو بىن من جديد على البناء على مواد، كما يقول بناء املواد الديني  عاد وتُ مث تُ 

 قال إسالمية ألحسن. 

املذهب القائل "تعريف الدكتور حممد عمارة، يقول يف تعريف أسلمة املعرفة:  :التعريف الثالث
بوجود عالقة بني اإلسالم واملعارف اإلنسانية، والرافض جلعل الواقع والوجود وحده املصدر 

هي املذهب الذي يقيم املعرفة على ". يقول أيًضا: "الوحيد للعلم اإلنساين واملعرفة اإلنسانية
 ."الوحي وعلومه، والكون وعلومه، وليس على ساق واحدة هي الوجودساقني اثنني، 

قاسم، من  أيًضا تعريف حممد عمارة ُمقارب لتعريف عماد الدين خليل، ولتعريف أيًضا أيب
صها من جهة أنه قر ر أبن مشروع أسلمة املعرفة يركز على بناء املعرفة على أصول الوحي، وخيل  

 ة. األصول املادية الوضعي  

رتباط ن فكِ  االأن ه عبارة عع؛ انكشفت لنا حقيقة هذا املشرو ن خالل هذه التعاريف الثالثة م
بني العلوم واألصول املادِ ية الوثنية اليت قامت عليها، وإعادة صياغتها من جديد على أصول 

 دينية إسالمية، فهو عمٌل مركب من مرحلتني.
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أو ركيزتني، أو له  يقوم على ركنني أسلمة املعرفة،وهذا يدل على أن مشروع أسلمة العلوم، أو 
ُشرطان، نقول:

 ُتليص العلوم احلديثة من األصول واملواد العلمانية واملادية والوثنية، اليت الركيزةُاألوىل :
 قامت عليها.

 سس اإلسالمية الشرعية.ها وصياغتها من جديد، على األصول واألُ ؤ : بناالركيزةُالثانية 

 ة هذا املشروع.ني الركيزتني يؤدي إىل فقدان ماهي  وفقدان أحد هات

، ومنها (أسلمةُاملعرفة)، و(أسلمةُالعلوم) :هذا املشروع أُطلقت عليه إطالقات متعددة، منها
 وُعر ف هذا املصطلح (،التأصيلُاإلسالميُللعلوم) -وهو من اإلطالقات الشهرية-أيًضا 

 اإلسالمية اليت تقوم عليها العلوم.بتعريفات كثرية، منها: إبراز اأُلسس 

، وُعر ف هذا (التوجيهُاإلسالميُللعلوم) :أيًضا من اإلطالقات اليت ُأطلقت على هذا املشروع
املصطلح أيًضا بتعريفات كثرية، منها: إعادة النظر يف الدراسات العلمية بعامة، واإلنسانية 

 يف إطار اإلسالم.خباصة، وأتصيلها وفق ثوابت الفكر اإلسالمي وصياغتها 

اليت  ا: أن ُُتل ص العلوم من املوادذين ذكرانمها، ومهكل هذه التعريفات تقوم على الركنني الل  
ة، وكان هذا هو ، وتُبىن من جديد على املواد الشرعي  -املادية والعلمانية والوثنية- قيمت عليهاأُ 

 .اهلدف احملوري ألصحاب هذا املشروع
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، وهو الدكتور الرتكي (التوجيه اإلسالمي)و (التأصيل اإلسالمي)هناك من فر ق بني مصطلح  
ن، وهو أيًضا أحد املفكرين املسلمني املعاصرين، فر ق بني مصطلح التأصيل قداد ايجلِ الشهري مِ 

 اإلسالمي للعلوم، وبني مصطلح التوجيه اإلسالمي للعلوم، فذكر أن التأصيل هو: بناء العلوم
، واليت "وهو متعلق بشكل كبري ابلعلوم اإلنسانية: "على وفق األصول اإلسالمية، قال ابتداءً 

 جتماع، والتاريخ، والعلوم املتعلقة بدراسة احلالة اإلنسانية.اال هي علم النفس، وعلم

قيمت على غري األصول ستفادة من العلوم اليت أُ اال وأما التوجيه اإلسالمي فهو حماولة: "قال
، مثل الطب والفيزايء والكيمياء "وهو متعلق ابلعلوم التجريبية احملضة: "، قال"سالميةاإل

فعلم النفس وعلم  ،جتماعوغريها، فهذه علوم جتريبية حمضة ليست كعلم النفس وعلم اال
ق هبا التأصيل اإلسالمي للعلوم، والعلوم التجريبية جتماع واليت هي العلوم اإلنسانية، يتعل  اال

ة، مثل علم الطب وعلم الفيزايء والكيمياء والفلك، يتعلق هبا التوجيه اإلسالمي للعلوم، احملض
 هذه رؤية الدكتور مقداد ايجلن.

، وقصد الذين (لُاملعرفةتكامُ : )الذي أطلق على هذا املشروع طلقاملصطلح الثالث الذي أُ 
أنتم اآلن تريدون أن أتخذوا ز؛ ألنه قد قيل أنكم أطلقوا هذا املصطلح أن ال يكون لديهم حتي  

إن -وا من هذه التهمة زكم مع أهنا ليست لكم، فقصدوا هبذا املصطلح أن يتخلصالعلوم إىل حي  
 لمة العلوم.، فقالوا حنن ندعو إىل تكامل املعرفة، وليس إىل أس-التعبري صح  

وتبىن  هذا (، متقريبُالعلُو: )طلق على هذا املشروعالعنوان الرابع أو اللقب الرابع الذي أُ 
ما َعِمل ابن حزم يف عبد الرمحن، وقال حنن سنعمل مثل اللقب الدكتور املغريب الشهري طه
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م سلِ ؤ ، فقال حنن أيًضا نريد أن نُ (التقريب حلد املنطق)املنطق، فإن ابن حزم أسلم املنطق ومس اه 
 ي تقريبها إىل الرؤية اإلسالمية.أ (؛تقريب العلوم)العلوم، ونسميها 

سم أيًضا هبذا االُمطِلقوه ، وَقصد (وحدة املعرفة) :سم اخلامس الذي أُطلق على هذا املشروعواال
وصف عاء على أن العلوم تُ د  ا، وفيها اصوا من إشكالية أسلمة العلوم؛ وأن فيها حتيزً أن يتخل  

 ابلكفر وعدم اإلسالم. 

 

هلذا املشروع عدًدا من املوجبات، ملاذا  ونبات هذا املشروع وأمهيته، ذكر املتبن  فيما يتعلق مبوجِ 
 قالوا منها:؟ سعوا إىل هذا املشروع

أي أن اإلسالم لديه عقائد تتعلق ابلوجود، وعقائد تتعلق ابحلياة، وعقائد  ؛ةالضرورةُالعقديُ 
قيم هذه العقائد، وال نعتمد على غريان ممن بناها على بد أن نُ  تتعلق حبقيقة اإلنسان، فال

 تقتضي منا أن نذهب إىل هذا املشروع. افالضرورة العقدية إذً أصوله، 

 ومعىن هذه الضرورة، أن اإلنسان يف هذا العصر مع تغري   ؛الضرورةُاإلنسانيةالسبب الثاين: 
م أجوبة بد أن نقد   شغله، فالطبيعة عيش الناس، أصبحت لديه أسئلة متعددة تُثري عقله وتُ 

 ان ونصوغها على أصولنا.على هذه األسئلة، ونستفيد من غري 

بعية، أبن يكون العامل اإلسالمي ص من الت  وهي التخل   ؛الضرورةُاحلضاريةالسبب الثالث: 
 سلم العلوم؛ حىت ال نكون اتبعني لغريان. ؤ بد أن نُ  مستقاًل حبضارته غري اتبع لغريه، فال
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بلغت عند عد   جماالت كثريةوأما اجملاالت اليت يتعلق هبا مشروع أسلمة العلوم، فقد ذكروا 
جتماع، وعلم التاريخ، وعلم لم الرتبية، وعلم النفس، وعلم االبعضهم، أحد عشر نوًعا، منها: ع

 قتصاد، وعلم السياسة، وغريها من هذه العلوم.احلضارة، وعلم اال

يف هذه العلوم هي اليت يتعلق هبا مشروع أسلمة العلوم، وتالحظون أهنا هي العلوم اليت تدخل 
 .جمال علم الفكر

 

 : ثالثةُأصولُأساسيةيقوم يف حقيقته على  -الذي هو أسلمة العلوم-هذا املشروع 

 ات واألنظمة املختلفة املتناقضة، فالعامل فيه : أن العامل مليء ابملرجعي  ولاألصلُاأل
مرجعيات دينية، و فيه مرجعيات وثنية، وفيه مرجعيات فلسفية، وفيه مرجعيات مادية، 

وغري ذلك. واملرجعيات الدينية أيًضا خمتلفة، هناك مرجعية إسالمية، وهناك مرجعية 
يهودية، وهناك مرجعية بوذية، وغري ذلك فالعامل مليء جًدا هبذه املرجعيات، وهذا 

 األصل ضروري قطعي، ليس حمل تردد.
 فيما ينتجه ات اليت امتأل هبا الوجود، هلا أتثري عميق : أن تلك املرجعي  األصلُالثاين

فكل ما ينتجه اإلنسان من معارف وعلوم، فهو يف  ؛اإلنسان من املعارف والعلوم
ته اليت يعتمد عليها، ويستحيل أن يبين اإلنسان شيًئا من غري احلقيقة متأثر فيه مبرجعي  

ة تصبح مرجعية عند فقدان العبثي  فمرجعية. بل عدم املرجعية هو يف احلقيقة مرجعية؛ 
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ضروري قائم على حقيقة اإلنسان، وأن  أيًضا الصلبة الواضحة. وهذا األصلاملرجعيات 
 أفكاره. ه و بد أن تكون لديه مسل مات سابقة، يف تصورات اإلنسان ال

 أن دين اإلسالم دين مشويل؛ يستوعب كل جماالت احلياة، فدين األصلُالثالث :
 إحدىوإن كانت هذه -ح اإلنسان عالقته ابهلل فقط اإلسالم ليس املراد منه أن يصح  

لكن اإلسالم، كما سبق معنا، له مقاصد متعددة، منها:  -املقاصد الكربى لإلسالم
حوا عالقتهم ابلوجود وابلكون ح الناس عالقتهم ابهلل، وأيًضا أن يصح  أن يصح  

 وابحلياة، فاإلسالم مشروع حياة متكاملة.

قة حبياة الناس لإلسالم رؤية يف العلوم واملعارف املتعل  بد أن تكون  على هذه األصول، ال فبناءً 
نتجه الناس من العلوم ا أن اإلسالم البد أن يكون مؤثرًا فيما يُ وشؤون عيشهم. فالنتيجة إذً 

مشروع  واملعارف، فتقر ر من هذه األصول الثالثة أن مشروع أسلمة العلم، أو أسلمة املعرفة،
 .كما يقولونمشروع ُملِ ح  ، واجب

وهذه األصول مستقيمة ال إشكال فيها، لكن اإلشكال يف طريقة تطبيقها، ويف طريقة 
وكما سيأيت معنا أن أصحاب مشروع أسلمة العلوم، مل حيققوا هذه األصول،  ،نطالق منهااال

 .ولديهم مشكلة يف التعامل معها
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مشروعُأسلمةُاملعرفة,ُأوُالقضيةُاألخرىُاليتُنناقشهاُيفُهذاُاملشروع:ُاملوقفُمنُ
ُأسلمةُالعلوم.

فقد نقده عدد من   ؛تعر ض هذا املشروع لنقٍد كبري جًدا، وقد اختلفت اجتاهات من قام بنقده
العلمانية، بل قد يكون العلمانيون جُمِمعون على نقد هذا املشروع. ونقده أيًضا عدد من 

 كثريٌة متعددة.اإلسالميني، وقالوا إنه مشروع غري صحيح، وفيه أخطاٌء  

اليت ُوجِ هت إىل هذا املشروع، خمتلفة يف اجتاهاهتا ومتعلقاهتا: فبعض  االنتقاداتوأيًضا 
كانت متعلقة ابلشروط اليت التزموا هبا،   االنتقاداتكانت متعلقة ابملصطلح، وبعض   االنتقادات

كانت متعلقة   داتاالنتقاكانت متعلقة بطريقة التطبيق هلذا املشروع، وبعض   االنتقاداتوبعض 
 ابلنتائج اليت خرجوا هبا.

 اعرتاضات، نوعان: -أو أسلمة العلوم- اليت ُوجِ هت إىل مشروع أسلمة املعرفة واالعرتاضات
وأيًضا من –خاطئة ليست بصحيحة  واعرتاضات، -من وجهة نظري على األقل–صحيحة 

 .-وجهة نظري على األقل

اخلاطئة اليت ُوج هت إىل هذا املشروع، مث بعد ذلك نستعرض ما  االعرتاضاتدعوان نستعرض  
 عليه: االعرتاضاتنراه صحيًحا من 

اخلاطئة عليه: أن مشروع األسلمة يوحي أبن الشريعة  االعرتاضاتمن  األولُاالعرتاض -
بد أن تكتمل ابلعلوم الغربية. وأيًضا يوحي أبن أصحاب هذا املشروع،  انقصة، وأنه ال
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على املشر ع، وكأن املشر ع مل يذكر للمسلمني هذه العلوم، وإمنا أخذها يستدركون 
 املسلمون من غريهم من الغرب، فقالوا: إنه مشروع فيه إحياء بنقص اإلسالم.

، ولكنه (جملة البيان)نتقاد ُنشر يف جملة مشهورة جًدا لدينا هنا يف  السعودية، وهي وهذا اال
وا املشروع ال يقولون إن اإلسالم انقص فنحن ين تبن  عرتاض خاطئ ظاهر اخلطأ؛ ألن الذا

له بغريه، وإمنا يقولون اإلسالم كامل وحنن الناقصون، فُنكم ل نقصنا بناًء على رؤية اإلسالم نكم  
ن و ال يقولون إن منظومة اإلسالم انقصة، وإمنا يقولون حنن املسلمف مبا نستفيده من غريان.

بد أن نستفيد من غريان بناًء على الرؤية اإلسالمية. فهم  فالبتفريطنا أصبح لدينا نقص كبري، 
 هتام اإلسالم ابلنقص.إلثبات كمال اإلسالم، وليس ال يف احلقيقة يسعون

فُمتعل ُق عملهم؛ ليس نقص اإلسالم وعدمه، وإمنا نقص املسلمني وعدمهم، وال أحد يقول إن 
إًذا هذا االعرتاض غري صحيح، وهو  املسلمني بلغوا الكمال، وخاصة يف هذا العصر احلديث.

 ظاهر اخلطأ.

: أن  مشروع أسلمة املعرفة، أو أسلمة العلوم، فيه إضفاء الشرعية على عرتاضُالثايناال -
العلوم الغربية الوثنية العلمانية، فتلك العلوم قامت من أجل الثورة على الدين؛ فأصلها 

 سًدا.بد أن يكون ما ُبين عليها فا فاسد، وابلتايل فال

عرتاض أيًضا خطأ؛ ألن كر يف نفس املقال الذي نشر يف تلك اجمللة، وهذا االوهذا أيًضا ُذ 
بد أن خنل صها من  أصحاب املشروع يقولون: نعم، تلك العلوم بُنيت على أصول فاسدة، فال

نطلقهم الذي قيمها على األصول الصحيحة اليت لدينا يف اإلسالم. فمُ تلك األصول، ونُ 
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فهم ال يقولون إننا نُدخل على اإلسالم ؛ عرتاضمنه، متوافق مع صاحب هذا االينطلقون 
أصواًل ليست منه، وال يقولون إننا ندخل على املسلمني أصواًل ليست لديهم؛ وإمنا يقولون 
 ندخل إليهم علوًما خنل صها من األصول اليت بنيت عليها، ونقيمها على أصولنا اإلسالمية.

ي إىل إفساد املقصد من الشريعة وضرب الفقه هذا املشروع يؤد   : أنعرتاضُالثالثاال -
وذلك بتلقيح الشريعة مبعطيات هذه العلوم، مع حتميل هذا الفقه أوزار : "يقولاألول؛ 

ومن مَث  إزالة هيمنتها على العقل  ،ُتلف املسلمني، وما يسمونه بتشويه شخصياهتم
 ، هذا نصه."املسلم

ي إىل ذم علوم املسلمني املتقدمني، ألهنم مل يقدموا لنا شيًئا فيما معناه أن هذا املشروع يؤد
يتعلق  هبذه العلوم احلديثة، وأيًضا فيه مزامحة  لعلوم الشريعة، وفيه أيًضا إزالة هليبة علوم 

 عرتاض.ق ابلشريعة، هذا معىن االالشريعة، وإشغال الناس أبمور أخرى ال تتعل  

والذي هو - املنافاة لغرض أصحاب هذا املشروععرتاض غري صحيح، وهو مناٍف متام اولكنه 
؛ فهم ال يقولون أننا نريد أن نشغل املسلمني عن العلوم الشرعية، وإمنا يقولون -أسلمة العلوم

ذه هبو  ،نريد أن نُدخل للمسلمني علوًما يستفيدون منها يف حياهتم، فيشتغلون بعلومهم األصلية
 ليت تزيد من استقالهلم وعزهم وقوهتم.العلوم ا

فالغرض الذي يذكره ال يقصده إال رجل خبيث، يريد هدم اإلسالم، ومن يقوم على املشروع 
 ليس كذلك أبًدا.
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 الثالثة األخرى عرتاضاتعرتاضات األوىل الثالثة، عادًة من يذكرها هم اإلسالميون. أما االاال
 ية.، فعادًة من يذكرها العلماناليت ستأيت

أو أسلمة املعرفة، تصنف العلوم على أساس  : أن مقولة أسلمة العلومعرتاضُالرابعاال -
والعلوم ال تصنف على هذا األساس، : "عرتاضديين عقائدي، ويقول صاحب هذا  اال

 كما يقول-ف على أساس احلقول واملواضيع والطرق واملناهج، فالعلم وإمنا تصن  
 ."األداين ال تؤثر يف العلومو  هوية دينية،ليس له  -عرتاضصاحب هذا اال

فالعلوم تقسم بناء على موضوعاهتا؛ فتقال علوم فيزايئية، وعلوم طبية، وحنو ذلك، أو بناء على 
 .، وال نُدخل الدينمناهجها أو مساراهتا الكلية؛ فيقال علوم جتريبية حمضة، وعلوم إنسانية

وهذا  ،ذين يعتقدون أن األداين ال أثر هلا ابلعلومال ونعرتاض ال يستعمله إال العلمانيوهذا اال
ما و ة مستقرة؛ أن األداين من أكثر ما يؤثر يف تصرفات اإلنسان وأفكاره حلقيقة وجودي   مناقضٌ 

 ق ابإلنسان كالعلوم اإلنسانية.رات، وخاصة يف العلوم النظرية، أو العلوم اليت تتعل  يبنيه من تصو  

رات من يدرسها، زة لتصو  لدارسني للعلوم اإلنسانية أبهنا علوم متحي  وهناك حمل شبه إمجاع بني ا
عن التحيز حبال. وأما العلوم التجريبية احملضة، كعلم الفيزايء، والطب،  ويستحيل أن تنفك  

والفلك، فهي أيًضا تتأثر ابإليديولوجيات السابقة أو ابألداين السابقة، من جهة أغراضها 
 ومساراهتا الكلية، وإن كانت قد ال تتأثر ابلنظرايت اجلزئية.
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زائد واحد هو اثنان، سواء عند اإلسالم أو  قد ال يتأثر ابلدين؛ فواحد فعلم الرايضيات مثاًل 
اليهودية أو النصرانية، ولكن يدخل التأثري فيه من جهة مساره الذي يسري فيه، ومن جهة 

 كتشافات الطبية والفيزايئية وحنوها.وكذلك اال  .ق حبياة اإلنسانأغراضه الكلية اليت تتعل  

رؤية العلمانية، اليت تقرر أن األداين ال أثر هلا عرتاض ال يبنيه إال من يتبىن الاملقصود أن هذا اال
 يف تصورات اإلنسان وأفكاره، وهو يتناقض بشكل كبري يف العلوم اإلنسانية.

نفصال عن العامل، وهو أيًضا : أن هذا املشروع يدعو إىل العزلة واالعرتاضُاخلامساال -
ستفادة من احلضارات هو معروٌف يف احلضارة اإلسالمية من التفاعل واال يعارض ما

بل كل احلضارات كانت تتفاعل فيما بينها، فهذا املشروع ليس له أساس  ،األخرى
 اترخيي وال فلسفي وال ديين حىت.

وهذا القول ذكره الدكتور علي حرب، وهو أحد كبار العلمانية املعاصرين، يقول: إن الذين 
ون هلم كتال عن العامل، حبيث نفصشروع، حقيقة قوهلم أهنم يدعون لاليدعون إىل هذا امل

ُتسمى أسلمة العلوم، وأيًضا هو ُمعارض لتاريخ املسلمني، فاملعروف يف اتريخ  منظومة خاصة
م كانوا يستفيدون من احلضارات األخرى، ومل يدعوا إىل األسلمة.  املسلمني أهن 

نعزال،  اال مشروع األسلمة ال يدعون إىلعرتاض غري صحيح؛ فالذين دعوا إىلولكن هذا اال 
بل هم يدعون إىل التواصل العميق، ولكن يدعون إىل التمييز بني األصول املؤثرة. وكذلك 

مل ينقلها بكل أصوهلا، وإمنا نقلوها وجر دوها  خيهم، كثرٌي منهم حني نقل العلوماملسلمون يف اتر 
ا ليس دلياًل، من أصوهلا. وإن كان بعض العلماء املتقدمني نقل تلك العلوم أبصوهلا، ولكن هذ
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يه من هو فالتاريخ اإلسالمي ليس دلياًل على النظرايت اإلسالمية؛ ألن التاريخ اإلسالمي ف
ستدالل ابلتاريخ على صحة املشاريع وبطالهنا، وإمنا ، فال يصح االئمصيٌب وفيه من هو خُمط

 البد أن نرجع إىل أصوٍل أخرى غري التاريخ.

م يف النظرة إىل يتحك   الشرعية ليس هلا معىًن واحد: أن النصوص عرتاضُالسادساال -
د الُقر اء، وفيه د بتعد  دة، تتعد  فالنص الشرعي مح ال أوجه متعد  ، الكون والعامل واحلياة

َد له معىن واحد، ونزعم أن ه هو الذي ميثل  ،اختالفاٌت واسعٌة جًدا فال نستطيع أن حُنَدِ 
َلَمِة  العلوم، وإمنا هي الرؤية اإلسالمية، فليس لإلسالم ر  ؤية حمددة، حىت نقول َأس 
 .ا علي حربوهذا املعىن ذكره أيضً  أفكاٌر متعددة تتعدد بتعدد القراء.

اها احلداثيون العرب، وخالصتها: اليت تبن   على نظرية موت املؤلف الشهرية عرتاض مبيني وهذا اال
من فيه، وإمنا معناه حبسب القارئ ليس له معىن حمدد، كا -وخاصة النص الشرعي–أن  النص 

 دة، حبسب الفهوم املختلفة.واحد وإمنا لدينا إسالمات متعد   له، فليس لدينا إسالمٌ 

وهي نظرية مبنية على نظرية نسبية احلقيقة، وهي يف هنايتها تؤدي إىل تصحيح كل األداين، 
 !اإلسالموكل املذاهب، وكل الرؤى، وكل األفكار، ومع ذلك ينسبوهنا إىل 

عرتاض مبين على ذلك األصل، وذلك األصل ابطل ابلضرورة، وما ُبين عليه فهو فهذا اال
ابطل. ذلك األصل ابطل ابلضرورة من جهة الشرع، وابطل ابلضرورة من جهة العقل. أما من 

دلة كثرية جًدا ال حنتاج إىل ذكرها، ولكن منها أن نصوص الشريعة ظاهرٌة جًدا األجهة الشرع: ف
 احلكم على األداين األخرى ابلبطالن، فإذا كانت كذلك فهو معناه أن له هناك فهم للنص يف
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َفَماَذاُبَ ْعَدُ}: -وجل عز-الشرعي َحَكَم على األداين األخرى ابلبطالن، ومنها أيضا قول هللا 
الض اَللُ  ، فهذه اكل األمور حقً   توهناك ضالل، وليس فإذن هناك حق [،32]يونس: {احْلَقِ ُِإالُ 

 ة احلقيقة.الدالالت الشرعية تنسف نسبي  

أبن النص ال معىن له، وأن كل  ومما يدل على بطالن هذا القول، هو أن يقال: إن القول
النصوص نسبية يف معانيها، هذا القول هل هو حقيقة مطلقة؟ أم حقيقة نسبية؟ فإن قال أبهنا 

معىن له؛  إن قال أهنا نسبية فيصبح قوله ال ؛قولهوإن قال أبهنا مطلقة َبُطَل نسبية َبُطَل قوله، 
بد أن نعتربها؛  . وإن قال ال هذه حقيقة الشيءُملزِم، وال يصح أن يُبىن عليه إًذا قولك غري 

 فقد تناقض وأثبت حقيقة مطلقة.

عرتاض غري صحيح؛ ألنه مبين على ا هذا االكثرية جًدا يف بطالن هذا القول. إذً   هناك أوجهٌ و 
 ابطل.أصل 

ات، كعلم الفيزايء وعلم حمايدة ال تتأثر ابملرجعي   ا: أن هناك علومً عرتاضُالسابعاال -
كان   الرايضيات وعلم الطب وغريها من العلوم التجريبية احملضة، فنتائجها ال تؤثر سواءً 

واحد زائد وغريها، أو حىت كان ملحًدا، فـــ أو بوذايً  اأو مسيحيً  أو يهودايً  االعامل مسلمً 
اها، إًذا الدعوة ن، هذه حقيقة رايضية ال ُتتلف ابختالف من يتبن  اواحد يساوي اثن

 حقيقة هلا، وال مثر هلا. إىل أسلمة العلوم ال

 وجه عدم صحته من عدة أمور:عرتاض غري صحيح؛ و وهذا اال



 
ن هُأ س س هُ ُالِفْكِريُ ُالِبَناءُ  ُد.ُسلطانُالعمرييُ(3)ُوقَ َوانِي ْ

ُ

 

ُ[18ُ–ُ40ُ] 
 

كبري قة ابلعلوم احملضة فقط، وإمنا هي متعلقة بشكل  : أن أسلمة العلوم ليست متعل  األمر األول
قتصاد، والتاريخ؛ جتماع، واالإلنسانية اليت هي علم النفس، واالابلعلوم اإلنسانية. والعلوم ا

ستحيل املوضوعية تزة، هناك شبه إمجاع على أنه ة متحي  دجلَ ؤَ هناك شبه إمجاع على أهنا علوم مُ 
ستكون  أهنا ابلضرورة أيومعىن غري موضوعية ة. يف هذه العلوم، فهذه علوم غري موضوعي  

عرتاض ال يَرُِد عليه فهذا اال رة أبصوٍل ومرجعيات. هناك شبه إمجاع على هذه احلقيقة؛ وبناءً متأث  
 على هذه العلوم.

اإلسالم ال يؤثر يف النتائج التفصيلية، ولكن يؤثر يف  ؛تبقى العلوم التجريبية احملضة، نعم صحيح
ستنتاج من هذه والغاايت، ويؤثر يف طرق االة هلذه العلوم، ويؤثر يف األهداف املسارات الكلي  

العلوم املؤثرة يف احلياة. فعلم الفيزايء، قد يستفيد منها اإلنسان فوائد كثرية؛ وهي ما يسمى 
 بفلسفة العلوم، أي الرؤى واألفكار اليت ُتستنتج من النظرايت احلديثة يف علم الفيزايء و الفلك

زة تتأثر ابألصول؛ حمضة، وإمنا هي أفكار مؤدجلة متحي   فكار اليت ُتستنتج ليست جتريبيةهذه األ
 إًذا األصول اإلسالمية سيكون هلا أثر ابلضرورة.

عرتاضات كثرية امت على مشروع أسلمة املعرفة، وهناك د ِ عرتاضات اخلاطئة اليت قُ هذه أبرز اال
 اطئة من هذا القبيل.خ
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، عرتاضاتُحقيقيةُعلىُهذاُاملشروعاومع ذلك، فهذا املشروع مل يسلم من خلل، هناك 
 عرتاضات: اسأذكر منها أربعة 

على فكرة خاطئة، أو انطلق من خطوة غري  : أن هذا املشروع مبيني عرتاضُاألولاال -
ه علماء اإلسالم إىل صحيحة، وبيان ذلك: أن أصل فكرة هذا املشروع هي أن يتوج  

األصول اليت بُنيت عليها، صوها من العلوم اليت أنتجها الغرب أو غري املسلمني، فيخل  
 ها من جديد على وفق أصول املسلمني، هذه خالصة الفكرة.ويصوغو 

ىل ما أنتجه إ يذهبواوهذه الفكرة خطأ من جهة املنطلق؛ فالواجب على املسلمني ليس أن 
وا العلوم بصياغة إسالمية. فكان ئعيدوا صياغته، وإمنا الواجب عليهم أن يبتداآلخرون فيُ 

 ينطلقوا من غريهم؛ وإمنا واجب أن تكون فكرة املشروع، أو اخلطوة األوىل يف املشروع، أال  ال
اعد اليت حُتقق التقدم قيموا الرؤى واألصول والقو نية اإلسالمية مباشرة، فيُ ينطلقوا من البِ 

 للمسلمني.

ُوِضع هذا احلل موا، نقول: نعم، إن قد يقول قائل: ولكن املسلمني ما عندهم علوم، هؤالء تقد  
 ن اخلطأ.كمَ على أنه حٌل مرحلي، فال أبس، أما أن يكون هو الفكرة األصلية واحملورية فهو مَ 

، وإال فاألصل أن ننطلق مرحلي َكَحل ٍ   نذهب لآلخرين ونستفيد مما لديهم فإن قيل لنا ميكن أن
عل هي الفكرة من غري أن ننطلق من اآلخرين، نقول ال إشكال يف ذلك. أما أن جتُ  من رؤاان
فهذا خلل كبري يف البناء، ألن ذلك سيجعل عمل  ؛وهذا ما يظهر من ممارساهتم ،األصلية

، يعين نطلقاهتااحلضارةُاإلسالميةُهلاُهويةُحىتُيفُمُ ُوعلى اآلخرين،  د ردة فعلاملسلمني جمر  
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أتوقع أن الصيغة  ل أن املسلمني أقاموا احلضارة احلديثة من غري أن حيتك وا بغريهم؛لك أن تتخي  
، ستكون غري -ابملناسبة-؛ حىت اإلسالمي وحىت عند احلرم اليت اشتهرت للبنيان يف العامل

 الصيغة املوجودة اآلن، الصيغة املوجودة اآلن ُتتفي فيها اهلوية اإلسالمية كلًيا تقريًبا.

يف هذه العلوم، ستكون مساراهتا خمتلفة عن  ها املسلمونمنإلسالمية لو انطلق أقصد أن اهلوية ا
ح األخطاء اليت قيلت يف العلوم اإلنسانية؛ املسار املوجود اآلن. فليس الغرض فقط أن نصح  

وهذاُالُيتحققُح حىت املسارات اليت تنطلق فيها العلوم اإلنسانية، صح  وإمنا املهم أيًضا أن نُ 
أان أرى أن هذا ، صحيحيُألخطاءُاآلخرينبتدائي؛ُوليسُابلتأسيسُالتُ إالُابلتأسيسُاال

 اخلطأ هو أحد األخطاء العميقة اليت وقع فيها أصحاب هذا املشروع.

 

ية ة اليت تقوم عليها العلوم الطبيعية واإلنسان: الضعف يف حترير املادة الشرعي  النقدُالثاين -
 والتجريبية.

جيد  -كثرية  وقد قد موا حبوثً –أسلمة العلوم يعين الذي يقرأ يف املشاريع اليت قد مها أتباع مشروع 
 منهم يف الرتبية املادة الشرعية والرؤية اإلسالمية لألصول الكلية غري ظاهرة جبالء. كتب عددٌ  أن  

جتماع اإلسالمي، وكتب عدد منهم يف علم النفس اإلسالمية، وكتب عدد منهم يف اال
حني تقرأ يف ويف السياسة اإلسالمية؛ لكن اإلسالمي، وكتب عدد منهم يف التاريخ اإلسالمي، 

ظاهرًا يف حترير األصول اإلسالمية احلقيقية اليت تؤثر  -ال أقول اختفاءً - هذه الكتب جتد ضعًفا
 يف العلوم.
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الركائز الكربى اليت يقوم عليها مشروع أسلمة  إحدىر هذه املادة؛ ألهنا ر  فكان الواجب أن حتُ 
 العلوم.

 

 .نية اليت قامت عليها تلك العلومر املادة العلمانية والوثالضعف يف تصو  : النقدُالثالث -

أيًضا هم قصدوا إىل حترير العلوم الغربية مما فيها من مواد خمالفة لإلسالم، ولكن حتريرهم هلذه 
، ساملة؛ وفيها مادة تناقض اإلسالماملواد مل يكن دقيًقا، بدليل أهنم نقلوا بعض املواد واد عوا أهنا 

ر تلك العلوم، فُيفرز بني موادها ر  فكان الواجب أن حتُ  ؛سواء كانت علمانية أو ليست بعلمانية
 ومكوانهتا، فتُبطل األصول ومستلزماهتا وآثرها، وتبقى النتائج واألفكار الصحيحة. 

 

 .: كثرة اخلالف بني املتبن ني هلذا املشروع، وكثرة التنوع بينهمالنقدُالرابع -

 أننا"على  منشور يف جملة )املسلم املعاصر( ( يف مقال لهشهرهم )إبراهيم رجبأبل قد نص  
املشروع أُطلق عام  !ن سنةو ، وهلم أربع"نظريما زلنا يف مرحلة الت   -أتباع مشروع أسلمة املعرفة-

ما زالوا يف مرحلة التنظري وهذه مرحلة طويلة جًدا، كان ميكن  ،ه أو حول هذا التاريخ1401
 أن تُتجاوز، وسبب ذلك أن هناك كثرة خالف، وكثرة جتاذب وتنوع كبري بني أتباع املشروع.

: أنه مشروع رائد، ولكنه وقع يف أخطاء أضر ت به كثريًا، وإن بقيت هذه خالصةُهذاُاملشروع
 األخطاء ستضر يف مستقبله كثريًا.

 . البناءُالفكريهذا فيما يتعلق ابحملور األول، الذي هو 
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ُاحملورُالثاين:ُالفكرُاإلسالمي
 

 .(الفكرُاإلسالمي)اآلن ننتقل للمحور الثاين يف هذه الدورة، وهو 

البناء الفكري يف غايته ويف هنايته هو أتسيس للفكر  أن   -كما ذكران سابًقا-وسبب ذكر 
اإلسالمي، والفكر اإلسالمي هو يف حقيقته البناء الفكري الذي نريده، فكانت هناك مسائل 

ذكر يف البناء الفكري؛ من حيث هو، فكان هذا ق ابلفكر اإلسالمي رمبا ال تصلح أن تُ تتعل  
 حول موضوع البناء الفكري. احملور تكمياًل وحتقيًقا للرؤية الشمولية 

 

 هذا احملور يقوم على ثالث عشرة مسألة:

 ُلةُاألوىل:ُمفهومُالفكرُاإلسالمياملسأ
لكن سنذكر التعريف الذي الفكر اإلسالمي ُعر ف بتعريفات كثرية، سنذكر بعضها ونناقشها، و 

هو:  والثاين. فتعريف الفكر اإلسالمي على الرؤية اليت طرحناها يف اللقاء األول بناءً خنتاره 
املشروعُالذيُينطلقُمنُاألصولُاملنبثقةُمنُاإلسالمُيفُصناعةُوأتسيسُاملفاهيم,ُ

 .نسجامُبنيُمكوانتُاحلياةقُاالقُ والربامج,ُاليتُتُ 

راد ويتحقق ط  ق االتعريف )علم الفكر(؛ حىت يتحق  على  تالحظون أن هذا التعريف مركبٌ 
 ساق.ت  اال
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ريف السابق، ولكن بتغيري وهو أيًضا تعريف مطابق للتع ،اإلسالميأو يقال يف تعريف الفكر 
قُاملشروعُالذيُيسعىُإىلُصناعةُوأتسيسُاملفاهيمُوالربامج,ُاليتُتقُ هو:  ،الصياغة

 .فقُاألصولُواملنطلقاتُاإلسالميةنسجامُبنيُمكوانتُاحلياة,ُُواال

 اص: اإلسالمي يقوم على أربع خو  من خالل هذا التعريف ندرك أن الفكر 

  :فالضابط يف الفكر  ؛أنهُيقومُعلىُاألصولُاملنبثقةُمنُاإلسالماخلاصية األوىل
ن؛ مبعىن أننا نتعامل مع الفكر و اإلسالمي هو األصول اإلسالمية وليس املسلم

م على أفكار اإلسالمي ابعتباره يقوم على األصول اإلسالمية، وليس ابعتباره يقو 
رين املسلمني. وهذه النقطة هلا بني الفكر اإلسالمي وبني املفك   مني، فهناك فرقاملسل

 أتثري عميق، كما سيأيت معنا يف مناقشة التعريفات الالحقة.
  :نسجامُبنيُقُاالأنُالفكرُاإلسالميُيتعلقُابلقضاايُاحلياتيةُاليتُتقُ اخلاصية الثانية

الفقهية احملضة، وال ابلعقائد احملضة، وال مبسائل ق ابلقضااي ، وال يتعل  مكوانتُاحلياة
 النحو، وال أصول الفقه وال غريها.

بشؤون احلياة؛ كالقضااي  قٌ ق بنوع خمصوص من املسائل وهي املسائل اليت هلا تعل  يتعل  
وعه قتصادية، والتارخيية وغريها. إًذا الفكر اإلسالمي موضة، واالجتماعية، والنفسي  اال

 س موضوًعا مطلًقا.خمصوص، ولي

البيوع والنكاح هلا جانبان: جانب تشريعي وهو احلالل  ؛ق على البيوع والنكاحوان نطب  دع
واحلرام وضوابط ذلك؛ فهذه مسائل فقهية، وجانب فكري وهو أثر هذه األبواب يف حياة 
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املسلمني؛ أثرها من جهة حياهتم، فلها جانبان، الذي يُدرس يف كتب الفقه هو اجلانب 
وهو اجلانب  هلا شريعي فيها )احلالل واحلرام وضوابطه(، ولكن هناك جانب آخرلت  ا

ر هذه الضوابط يف حياة املسلم فتؤدي إىل كيف تؤث    ؛هو أثرها يف احلياة الفكري، ضابطه
اتساق حياته وصدقه وانضباطه وحنو ذلك. كذلك الصالة والزكاة وغريها من القضااي 

 الشرعية.

  :أي أن الفكر اإلسالمي عبارة عن وليسُعلًماُم بعثًراُأنهُعلمُترابطيُ اخلاصية الثالثة .
منظومة هلا أصول ومنطلقات، وهلا موضوعات، وهلا نتائج. وليس علًما مبعثرًا، بعبارة 

لديه رؤية ينطلق منها، لديه  ر ليس مثقًفا، وإمنا هو عاملٌ د ثقافة؛ واملفك  أخرى ليس جمر  
 م يف مساره.تتحك   منظومة

  :د حاكمٍ ، ومعىن ذلك أن الفكر اإلسالمي ليس جمر  ابتدائيُأنهُعملُ اخلاصية الرابعة 
يقوم  لٌ ممن األفكار األخرى؛ وإمنا هو ع د مستفيدٍ على األفكار األخرى، وليس جمر  

 اإلسالميعلى الرؤية اإلسالمية، يعين ليس الفكر  ، بناءً نشاء الربامج واألفكار ابتداءً إب
 رون ابتدءً يقوم به املفك   ع ما يطرحه الناس فيحكم عليه، وإمنا هو عملٌ تتب  د هو جمر  

 ق هوية اإلسالم.ة اليت حتق  لتأسيس الرؤية اإلسالمية املستقل  

فمهمةُالفكرُاإلسالميُليستُاحلكمُعلىُالواقع,ُوإمناُهيُصناعةُالواقعُوفقُ
. وهذه أيًضا خاصية من أكرب اخلصائص اليت متيز الفكر األصولُواملنطلقاتُاإلسالمية

 اإلسالمي احلقيقي. 
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؛ قد يكون أنُالفكرُاإلسالميُليسُمتعلًقاُبكلُاملسائلخالصة هذه اخلواص األربع: 
أقصد ليس  لكنمتعلًقا بكل العلوم من جهة، مثاًل بعلم الفقه من جهة آثره على احلياة، 

نتجه املسلمون، وإمنا ما بكل ما يُ  ااهتا. وأيًضا ليس هو متعلقً متعلًقا بكل املسائل من كل جه
 ينتجه املسلمون يف شيء خمصوص؛ وهو ما يتعلق ابحلياة.

إىل صناعة الواقع. هذه  د ردة فعل على الواقع؛ وإمنا هو سعيٌ وأيًضا الفكر اإلسالمي ليس جمر  
 .خالصة الفكر اإلسالمي

للفكر اإلسالمي ابعتبار ما ينبغي  ا املفهوم هو تعريفٌ أن هذ -أيها اإلخوة-وأنتم تالحظون 
أن يكون، وليس ابعتبار ما هو كائن. فنحن نُعر ف الفكر اإلسالمي ابعتبار حقيقته من حيث 

هو، وابعتبار ما ينبغي أن يكون عليه؛ وليس ابعتبار الواقع الكائن، ألن تعريف الفكر 
خلف أقرب عن هذه ، بل هو إىل الت  ذا متاًمااقع الكائن خمتلف عن هاإلسالمي ابعتبار الو 

 الرؤية اليت ُشرحت اآلن.

تعريفات، ونناقش كل  ةالفكر اإلسالمي ُعر ف بتعريفات كثرية جًدا، سنذكر يف هذا اللقاء مخس
 ديكم دعوان نستعرضها وننظر فيها.عريفات بني أيتعريف ونبني  ما فيه من خلل، والت  

 ،عبداحلميد، وهو مفكر عراقي مشهورسالمي املعاصر حمسن للمفكر اإل :التعريف األول
صلى هللا عليه -ه فكر املسلمني منذ مبعث الرسول كل ما أنتج  الفكر اإلسالمي هو" :يقول
صلة ابهلل تعاىل والعامل واإلنسان، والذي يُعرب  عن ة املت  إىل اليوم، من املعارف الكوني   -وسلم
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 عقيدةً  اإلسالمية ئلتفسري تلك املعارف العامة يف إطار املباداجتهادات العقل اإلنساين 
 ."وسلوًكا وشريعةً 

على التعريف الذي ذكرانه أواًل، جند أن هذا التعريف فيه عدد  اكم هذا التعريف بناءً دعوان حنُ 
 من األخطاء:

ليس  : أنه جعل ضابط الفكر اإلسالمي هو ما ينتجه املسلمون، والفكر اإلسالمياخلطأُاألول
هو ما ينتجه املسلمون؛ وإمنا هو ما ينبغي أن يقوم على أصول إسالمية. يعين مثله مثل من 

ف الفقه اإلسالمي أبنه الفقه الذي أنتجه علماء املسلمني؛ هذا تعريف للفقه اإلسالمي يُعر  
يُبىن  لذيابعتبار واقعه ال ابعتبار حقيقته، فتعريف الفقه اإلسالمي ابعتبار حقيقته هو الفقه ا

 ، فكذلك هنا يف الفكر اإلسالمي. على األصول اإلسالمية أو الذي ينطلق من األدلة الشرعية

 ق هبا الفكر، ومل يراعِ مشول املوضوعات اليت يتعل   راعِ يف هذا التعريف أنه مل يُ  أيًضاُمنُاخلطأ
وهناك أيًضا معارف كثرية ة والعامل واإلنسان، الرتابط فيها، وإمنا ذكر ما يتعلق ابملعارف الكوني  

نسجام وهي اليت حتقق اال ،ة تلك املعارفذكر خاصيتُ ق هبا الفكر، كان من املفرتض أن يتعل  
 يف حياة املسلمني.

؛ وإمنا الفكر هو أن مبعثرة عن الكون وعن اإلنسان وعن احلياة ام أفكارً ليس الفكر هو أن نقد  
، يعين ُتكو ن انسجاًما ،ةُتكو ن رؤية ترابطي   احلياةعن الكون وعن اإلنسان وعن  انقدم أفكارً 

ق نسجام، حتقق اهلوية، حتقأفكارًا حتقق اال أن نقد م م أفكارًا مبعثرة وإمناليس الفكر هو أن نقد  
 الشخصية اإلسالمية يف اجملتمع.
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الفكر ]له كتاب بعنوان  ،حممد الصادق عفيفي، وأظنه مصرايً  د.يقول فيه  :عريف الثاينالت
تعريف الفكر اإلسالمي: هو احلصيلة من املوضوعات اليت ُتاطب العقل البشري " [:اإلسالمي

ل واملالحظات والنظر فيما هادة(، ويدفع إىل التأم  )عامل الش  ا ميس عاملنا الواقعي املوسوم بـفيم
 ."ات يف اإلسالمزعات واألخالقي  ق بقضااي العقيدة والعبادة والقيم والن  يتعل  

مت هذا التعريف الذي بني أيديكم فيه إشكاالت كثرية، بل هو من أضعف التعريفات اليت ُقد  
ة اإلسالم، مل يذكر أن الفكر يقوم على األصول للفكر اإلسالمي؛ فيه أواًل أنه أغفل مصدري  

 قضية.اإلسالمية، وإمنا أطلق هذه ال

كما تذكرون يف اللقاء - ومل يذكر أن الفكر برامج أيًضا ،اونظرً  أيًضا جعل الفكر أتماًل 
هنا مل يذكر ، نظري(، وأيًضا له برامج تطبيقيةن: له رؤية )تاذكران أن الفكر له خاصيت -املاضي
 ذلك.

م أفكارًا مبعثرة فليس الفكر أن تقد   ؛أيًضا أغفل قضية الرتابط والتداخل بني املنظومة الفكرية
نسجام يف ق االمرتابطة يف هذه اجملاالت حتق  احلياة، وإمنا أن تقدم أفكارًا عن الكون واإلنسان و 

 هذا التعريف فيه عدد من األخطاء واملالحظات. احياة الناس؛ إذً 

وهو من أشهر املفكرين املعاصرين املصريني، له كتاابت ، حممد البهي للدكتور: التعريف الثالث
ي: هو احملاوالت العقلية من علماء املسلمني لشرح الفكر اإلسالم: "، يقولة يف الفكرمشهور 

كل العلوم اليت أنشأها املسلمون؛   هو الفكر اإلسالمي يعين أن   "؛اإلسالم يف مصادره األصلية
 .والنحو، وأصول الفقه وغريها علم الفقه، والعقيدة،
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 لعدد من األمور: ملاذا؟ ،كبري جًدا، فهذا التعريف غري دقيق وغري صحيح  وهذا فيه خللٌ 

أنه جعل الفكر متعلًقا بكل العلوم، والفكر ليس متعلًقا بكل العلوم؛ وإمنا  :األمر األول -
 .بعلوم وجماالت خمصوصة

صدره املسلمون، واحلقيقة أن الفكر ليس ما يصدره ًقا مبا يُ وأيًضا أنه جعله متعل   -
 .املسلمون؛ وإمنا ما يقوم على األصول اإلسالمية

 رتابط.الث أنه أغفل خاصية الواخلطأ الث -

يقول يف  ،زال حًيا وهو من العلماء املصريني املشهورين وما، صطفى حلميمل :التعريف الرابع
هو نتاج الفكر الذي تصد ى للفلسفات والنظرايت الغربية، انقًدا هلا وواضًعا "تعريف الفكر: 

 ."البديل اإلسالمي حملها

 الذي ذُكر فيه هذا التعريفوهذا التعريف غريٌب جًدا للفكر اإلسالمي، مع أن الكتاب 
 :فهو فيه أنواع من اخللل أو النقص ،مشتهر

ة، فالفكر اإلسالمي هو العلم الذي يقوم على األصول اخللل األول أنه أغفل املرجعي   -
 مية املنبثقة من النصوص الشرعية.اإلسال

اإلسالمي جمرد ردة فعل للفكر الغريب، والفكر اإلسالمي ليس أيًضا أنه جعل الفكر  -
 ردة فعل، وإمنا هو عمل ابتدائي. دجمر  

 ل الفكر اإلسالمي فكرًا مبعثًرا.واخللل الثالث أنه أغفل خاصية الرتابط أيًضا، فجع -
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 اجلنسية، ومامن املفكرين اإلسالميني املعاصرين، تونسي ، اجمليد النجار عبدل :ف اخلامسالتعري
ر به هو املنهج الذي يفك  "يقول يف تعريف الفكر اإلسالمي:  ،زال حًيا وله كتب كثرية

 ."روا بهاملسلمون أو الذي ينبغي أن يفك  

وهذا التعريف أيًضا فيه أنواع من النقص واخللل، منها: أنه جعل الفكر منحصرًا يف املنهج، 
ة وبرامج تطبيقية، وأيًضا أغفل خاصية الرتابط، ومل والفكر ليس هو املنهج، وإمنا هو منهج ورؤي

 ات اليت يتعلق هبا الفكر.يذكر أيًضا املوضوع

 

اليت أريد أن أصل إليها، وأنتم تالحظون أين أكثرت من التعريفات )مخسة(، أن هناك  اخلالصة
ة هذا العلم أو هذا ب يف ضبابي  عند املعاصرين يف تعريف الفكر اإلسالمي؛ تسب   اشديدً  اضطراابً 

شكاالت كثرية، وهذه مناذج مخسة واضح فيها اإلشكال، وواضح فيها إاجملال وأدخل فيه 
 ضطراب والضبابية يف الرؤية.اال

 هذا يف ما يتعلق ابملسألة األوىل، وهي مسألة مفهوم الفكر اإلسالمي.
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 ُ:ُاملوقفُمنُمصطلحُالفكرُاإلسالمياملسألةُالثانية
، واختلفت (الفكر اإلسالمي)من العلماء واملفكرين على استعمال مصطلح  اعرتض عددٌ 

 غاهتم يف ذلك.مسو  

ُحياءًُإلهُطلح غري جيد؛ قال ألنه بد أن مننع من هذا املصطلح وهو مص نه الأفمنهم من قال 
. يقول بعض العلماء املعاصرين: دُفكروهوُأنُاإلسالمُجمرُ  ،ليسُصحيًحاُأوُليسُجيًدا

نا جعلنا اإلسالم عبارة عن أفكار قتضاها أن  ر منها؛ إذ مُ إلسالمي من األلفاظ اليت حُيذ  الفكر ا"
 ."عظيم أدخله علينا أعداء اإلسالم من حيث ال نشعر قابلة لألخذ والرد، وهذا خطرٌ 

يقصدون  الذين أدخلوا مصطلح الفكر اإلسالمي ال عرتاض غري دقيق؛ ألن  ولكن هذا اال
طلقونه على ما أنتجه املسلمون كما يقال الفقه اإلسالمي اإلسالم ذاته، وإمنا يُ إطالقه على 

ج بشري، وإمنا يقولون ما ينتجه العقل نتَ وغريه. فهم هذا مقصودهم، ال يقصدون أن اإلسالم مُ 
 البشري على وفق رؤية اإلسالم.

ق؛ الذي هو فظ غري املوف  عرتاض بناء على الل  د هذا االرَ إمنا وَ أنه  -كما سيأيت معنا–حنن نقر  
ب يف وجود لفظ )الفكر(، لفظ )الفكر( لفٌظ غري موفق، ومما يدل على أنه غري موفق أنه تسب  

 عرتاض مبا ذكرته لكم قبل قليل.ومع ذلك ميكن أن جُياب عن هذا االعرتاض، الهذا ا

؛ فإن فيه نسبة لهغُالُمسو ُُِ(الفكرُاإلسالمي)أنُمصطلحُعرتاض أن يقال: لال الثايناملربر 
زوا الفكر النصراين الفكر إىل الدين، وأول من استعمل هذه النسبة هم علماء الغرب؛ حىت ميي  
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فكر  :فيقولون ،قيم على فكر الكنيسة عن الفكر العلمي الذي أقيم على العلم التجرييبالذي أُ 
 صول واملنطلقات.بناء على هذه األديين وفكر جترييب، فقالوا حنن اآلن نقلنا هذا املصطلح 

طلق يف الفكر ما أُ  لفعاًل مصطلح الفكر أو  عرتاض مع صحته من جهة أنولكن هذا اال
نفكاك بني أصل املصطلح وبني الغريب، ولكنه اعرتاض غري صحيح من جهة أنه ميكن اال

استعماله، فنحن حنكم على املصطلح ابعتبار استعماله ال ابعتبار أصله، واملستعملون له من 
اء املسلمني يقصدون به: الفكر الذي يقوم على األصول اإلسالمية أو الذي ينتجه علماء علم

 املسلمني.

 عرتاض لكان اعرتاًضا خاطًئا.فلو مل يكن اعرتاًضا على مصطلح الفكر اإلسالمي إال هذا اال

، (الفكر اإلسالمي)عرتاضات مع أين لست مؤيًدا ملصطلح املشكلة أين سأجيب على هذه اال
 والكثريًا للمصطلح،   الست متحمسً ف إالو ، عتبارات املوجودةعتبار آخر غري هذه االن اللك

 .ًما من اخلللـأريد أن أجعله سال

راد به مصادر اإلسالم املعصومة، وحيتمل ، حيتمل أن يُ ملأنهُمصطلحُجمُ ُ:عرتاضُالثالثاال
 د.احلميد العراقي، وهلذا اقرتح  حمسن عبد د.وهو رأي  ،نتجه علماء املسلمنيأن يراد به ما ي
أن   منمس اه )املذهبية اإلسالمية( وأل ف كتااًب هبذا العنوان، قال: بداًل  اجديدً  احمسن مصطلحً 

زيل هذا اإلمجال، نستخدم كلمة )الفكر اإلسالمي( نقول )املذهبية اإلسالمية(؛ ألهنا هي اليت تُ 
 س هو أصول اإلسالم.ة( يعين ما ذهب إليه املسلمون وليأن )املذهبي  
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طلقيه، وإمنا ق ابألصول عند مُ عرتاض غري صحيح؛ ألن الفكر اإلسالمي ال يتعل  ولكن هذا اال
 نتجه علماء املسلمني انطالقًا من هذه األصول.يتعلق مبا يُ 

؛ ألنه يستلزم أن هممفهومُيؤديُإىلُتفريقُاملسلمنيُومتزيقُصفُ  أنهُ:عرتاضُالرابعاال
قال مثاًل حزب اإلخوان أو غريها من األحزاب، فقال: إىل طائفته وحزبه، فيُ ينتسب اإلسالمي 

على هذه النتيجة الفكر اإلسالمي تشظ ى إىل تيارات ومذاهب وأصبح كل تيار ينتسب  بناءً 
 منع ألجل هذه النتيجة غري اجليدة.أتباعه إليه، قالوا: أد ى إىل هذا التمزق؛ فيُ 

على املصطلح ابعتبار نتيجته وليس ابعتبار  ألنه حكمٌ عرتاض غري صحيح؛ ولكن هذا اال
بة على احلقيقة وإمنا قد تكون مرتتبة على سوء التطبيق حقيقته، والنتائج ليست دائًما مرتت  

ق الذي حصل ليس راجًعا إىل أنه ُوجد فكر إسالمي وإمنا ألنه ُوجد من يطبق للحقيقة. والتمز  
بار حكم على املصطلح ابعتبار واقعه اخلاطئ وليس ابعتفهو  .الفكر اإلسالمي بطريقة خاطئة

 حقيقته ومقتضياته من حيث هو.

؛ غريُدقيقُوغريُصحيح املصطلحأن هذا  :-عرتاض املعتمدوهو اال- عرتاضُاخلامساال
موضوعات تتعلق ابحلياة وحتقق  ث عنألنه ال يعرب عن احلقيقة اليت تدخل ضمنه، فهو يتحد  

فهذه  ة، ومادة عقلية،انهتا، وأيًضا تنطلق من مادة شرعية كبرية، ومادة جتريبي  نسجام بني مكو  اال
 عن مضمونه الذي ناسبها لفظ )الفكر( البتة؛ فهو لفظ غري معرب  ياملواد مع هذه الطبيعة ال 

 يدخل ضمنه، فهو ممنوع أو مذموم أو يُدعى إىل تركه؛ ألجل هذه العلة.
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لم احلياة اإلسالمي( أو )علم الواقع اإلسالمي( أو )علم واألفضل أن يستخدم بدله مصطلح )ع
وهو أيًضا يوحي  ،التحضر اإلسالمي(، وإن كان )علم احلياة( يف نظري هو األمجل واألفضل

 .ابملضامني اليت تدخل حتته

أيًضا )علم احلياة( فيه داللة على أنه ال يتعلق مبن أنتجه وإمنا عاٌم ملن أنتجه واألصول اليت يقوم 
ليها؛ )علم احلياة( علم حمايد من جهة أصوله ومن جهة من ينتجه، يعين ال نقول: )علم ع

احلياة( الذي أنتجه املسلمون، وال نقول: )علم احلياة( اليت هي األصول اإلسالمية، وإمنا هو 
 جمموع هذه األمور.
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 ُالثالثة:ُعالقاتُالفكرُاإلسالميُاملسألة
اليتُت ذكرُعادًةُوكثريًاُمعُهذاُاملصطلحُفيحصلُبينهاُأيُاأللفاظُوأقصد هبذه املسألة: 

، فنريد أن نذكر املصطلحات اليت تتقارب كثريًا وُتذكر كثريًا مع اخللطُأوُحيصلُبينهاُالتداخل
 هذا املصطلح، ونبني الفرق بينها وبني مصطلح )الفكر اإلسالمي(.

 مصطلحات: ةهناك مصطلحات كثرية؛ سنناقش سبع

 (: والفرق بني الفكر العريب والفكر اإلسالمي هو عمومٌ الفكرُالعريب)املصطلح األول  -
فليس كل فكر إسالمي عريب وليس كل فكر عريب إسالمي، بعض  ؛وخصوص وجهي  

فهناك عموٌم وخصوٌص وجهي؛  ،الفكر اإلسالمي عريب وبعض الفكر العريب إسالمي
 يشرتكان يف شيء ويفرتق كل واحد منهما يف شيء.

 
طلق عادًة يف اخلطاابت (: الفكر الديين مصطلح يُ الفكرُالديينالثاين )املصطلح  -

ناقض الرؤية العلمانية اليت تقوم على املصدر اإلنساين. العلمانية، يراد به كل ما يُ 
فالفكر الديين أعم  من الفكر اإلسالمي؛ ألنه يشمل الفكر املسيحي واليهودي والبوذي 

عليه ال يصح أن يُعرب  عن الفكر  وبناءً  ،ي أخص  واهلندوسي وغريه، فالفكر اإلسالم
  عنه ابلفكر العريب.اإلسالمي ابلفكر الديين، كما ال يصح أن يعرب  

 
(: احلركات اإلسالمية أخص  من الفكر احلركاتُاإلسالميةاملصطلح الثالث ) -

اإلسالمي؛ فهي جزء من الفكر اإلسالمي وليست هي كل الفكر اإلسالمي، ألن 
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عات اليت لديها حترك سياسي، أو جم  طلق على الت  احلركات اإلسالمية أهنا تُ  العادة يف
ة اليت ميلكها الفكر اإلسالمي؛ ؤية الكلي  جتماعية، وال متلك الر  تتعلق ببعض القضااي اال

 من الفكر اإلسالمي وليست وصًفا مطابًقا للفكر اإلسالمي. فهي جزءٌ 
 

  -رمحه هللا-وهذا املصطلح اشتهر به سيد قطب  (:صورُاإلسالميالتُ املصطلح الرابع ) -
 ثريًا يف كتبه. التصور اإلسالمي عند سيد قطبث عنه ككثريًا وأل ف فيه كتابني، وحتد  

قريب جًدا من الفكر اإلسالمي إال أنه أوسع من جهة اجملاالت فَأدخَل فيه كثريًا من 
 هفهو يصح أن يكون مرادفًا ولكن العقائد وكثريًا من التشريعات، من جهة كوهنا تشريًعا،

 ليس مرادفًا مطابًقا.
ومما يدل على ذلك أن بعض الدارسني لعلم العقيدة جعل من أمساء علم العقيدة 

)التصور اإلسالمي(؛ ألنه َفهَم أن سيد قطب يقصد ابلتصور اإلسالمي أي العقيدة 
د ند سيد ليس حمد  اإلسالمية، وهذا أيًضا ليس دقيًقا، فاملقصود أن هذا املصطلح ع

 ا معه.الفكر اإلسالمي ولكنه ليس متطابقً املعامل، ويتداخل كثريًا مع 
 

(: الصحوة اإلسالمية أوسع من الفكر الصحوةُاإلسالميةاملصطلح اخلامس ) -
ق ما يتعل   مسك به، سواءً جوع إىل اإلسالم والت  طلق الر  اإلسالمي؛ ألهنا تشمل مُ 
بغريها، فالصحوة اإلسالمية أوسع من الفكر اإلسالمي، ابملوضوعات احلياتية أو 

 من الصحوة اإلسالمية. والفكر اإلسالمي جزءٌ 
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فة جًدا مع الفكر دا(: احلضارة اإلسالمية مرت احلضارةُاإلسالميةاملصطلح السادس ) -
مصطلح  مي ابحلضارة اإلسالمية؛ ألناإلسالمي، ويصح أن يُعرب  عن الفكر اإلسال

فيه خالف شديد يف تعريفه، ولكنه يف بعض تعريفاته: هو كل ما  )احلضارة( أصاًل 
 مع الفكر اإلسالمي. اأو متطابقً  يتعلق حبياة الناس وحتض رهم يف احلياة، فيكون مقارابً 

 
(: الصحيح أن الفكر اإلسالمي أوسع من الفكر َلفيالفكرُالسُ املصطلح السابع ) -

كما ذكران يف  ملاذا؟ ،السلفي وغريهالسلفي، بل الفكر اإلسالمي يستوعب الفكر 
ة يف اجلانب الفكري يذوب أتثريها كثريًا؛ ألن دي  قَ أن األصول العَ  اللقاء املاضي

ق هبا الفكر ليس هلا تعل ق كبري ابألصول العقدية، نعم هناك املوضوعات اليت يتعل  
ها التأثري أتثريات قليلة، فاملوضوعات الفكرية هي مثل املوضوعات الدينية يذوب في

 .الَعَقدي واألصول الَعَقدية
وبناء عليه ليس صحيًحا أن نقول مثاًل: الفكر اإلسالمي األشعري، الفكر اإلسالمي 

املعتزيل، أو الفكر اإلسالمي الصويف وحنو ذلك؛ ألن األصول العقدية ال تؤثر كثريًا، 
أوسع من الفكر  نعم قد تؤثر ولكن ليس ابلقدر الكبري وبناء عليه فالفكر اإلسالمي

 السلفي، ويستوعب الفكر السلفي وغريه.
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 ُةُالرابعة:ُخصائصُالفكرُاإلسالمياملسأل
ز ق التمي  ؛ ألنه من أقوى ما حيق  المي أمر مهم جًدا ابلغ األمهيةالبحث يف خصائص الفكر اإلس

 اإلسالمي أوبني الفكر اإلسالمي وبني املنطلقات املتصارعة معه، هناك أفكار يف العامل 
منظومات يف العامل اإلسالمي متصارعة بشدة مع الفكر اإلسالمي؛ هناك منظومة علمانية، 

النصارى هلم رؤية يف الفكر تصارع الفكر ، هناك منظومة تنويرية، وهناك منظومات أيًضا دينية
 .اإلسالمي، وكذلك مثاًل اهلندوس والبوذية يف شرق العامل اإلسالمي

يز بني هذه وتدقيق النظر يف خصائص الفكر اإلسالمي مما يساعد على التمي فتحقيق أو متييز
 املنظومات املتصارعة.

أكثر الذين يتحدثون عن خصائص الفكر اإلسالمي يذكرون خصائص اإلسالم، يعين يقولون: 
هي خصائص اإلسالم اليت ذكرها يوسف  تنظر فيها، صائص الفكر اإلسالمي(مبحث )خ

، هذان الكتاابن مها [التصور اإلسالمي]أو ذكرها سيد قطب يف كتابه  ،القرضاوي يف كتابه
عمدة كل أو ُجل  من يتحدث عن خصائص الفكر اإلسالمي أو حىت خصائص اإلسالم، 

من خصائص  من جهة املوضوع وهذا ليس دقيًقا؛ ألن خصائص الفكر اإلسالمي أدق  
 م.اإلسال

ُخصائص:ميكنُأنُحنددُخصائصُالفكرُاإلسالميُيفُستُ

o وهذه اخلاصية هي أصل نطالقُمنهرتباطُابلوحيُاملعصومُواالاال: اخلاصيةُاألوىل ،
اخلصائص املمِيزة وتؤثر يف بوصلة كل اخلصائص األخرى، فالوحي هو الذي يؤثر يف 
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األهداف، ويف الرؤية، ويف املنهج، ويف املقاصد والغاايت؛ الوحي إذا ارتبط به اإلنسان 
 نطلقها.ها وأساسها ومُ اخلصائص وأم   هذه األشياء، فهو أس   سيكون مؤثرًا يف كل

 
o ستدالل يف معىن هذه اخلاصية أي أن مبادئ االو  ؛نضباطُاملبدئياال: اخلاصيةُالثانية

الفكر اإلسالمي منضبطة يف الرؤية؛ فال تقبل األفكار اليت تؤدي إىل الفوضوية أو 
على  ار اإلسالمي مرتبيً املفرتض أن يكون املفك  األفكار اليت تؤدي إىل العبثية، ألن من 

الرؤية اليت تقدمها نصوص الشريعة؛ ونصوص الشريعة هلا رؤية خمصوصة يف نظرية 
الض اَللُ } ؛املعرفة، من أشهرها نسف نظرية نسبية املعرفة  {َفَماَذاُبَ ْعَدُاحْلَقِ ُِإالُ 

ا نصوص الشريعة يف القضااي ، وغريها من األفكار والنظرايت اليت تتضمنه[32]يونس:
األساس  على املصادر الشرعية ستكون له رؤية وانضباط يف املبدئية، فالذي يرتّب  

 ستدالل والنظر.املبدئي؛ الذي هو مبدأ اال

 

o غي بين ، ومعىن ذلك أن الفكر اإلسالمي األصل فيهلتزامُالقيمياال: اخلاصيةُالثالثة
 مبعىن أنه ملتزٌم ابلقيم واألخالق واملبادئ فال ينفك  أن يكون متميزًا يف التزامه القيمي؛ 

ستغالل، عنها، يشيع فيه: الصدق، واألمانة، والرمحة، والكرم، والتعاون، وعدم اال
ذب ويستغل بعض ال يستطيع أن يك املفكر اإلسالميوالوضوح يف الرؤية، ألن 

وال خيون، وال أيًضا  لتربير قوله؛ ألن هذا كذب، -كما سيأيت معنا-النظرايت العلمية 
ها الرمحة ئيشيع لديه الظلم يف أنظمته يف احلياة، وإمنا يشيع يف أنظمة احلياة اليت يُنش
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 والعدل.
ا ينبغي أن يكون وليس عما هو كائن؛ فعما هو كائن فيه حنن اي مجاعة نتكلم عم  و 

ون؛ كانت تؤثر املقصود أن هذه اخلاصية لو ترّب عليها املفك رون اإلسالمي .خلبطة كثرية
 يف رؤاهم كثريًا.

 

o ومعىن ذلك أن املفكر اإلسالمي ينبغي أن تكون  ؛الشمولُاجملالُ : اخلاصيةُالرابعة
جودي، مبعىن أنه ، دين وُ نظرته عامًة تشمل كل جماالت احلياة؛ ألن اإلسالم دين مشويل  

الشريعة، يرتّب   على نصوصق بكل الوجود، فاملفكر اإلسالمي الذي يرتّب  له رؤية تتعل  
 على منطلقات الشريعة؛ تكون نظرته مشولية للحياة.

 

o  ُومعىن هذه اخلاصية أي: أن غاايت املفكر  ؛اخلاصيةُاخلامسة:ُالتكاملُالغاِئي
ق ابحلياة، منها غاية اإلسالمي ينبغي أن تكون متكاملة؛ حتقق كل الغاايت اليت تتعل  

وية، ومنها غاية حتقيق العدل ه واملصلحة الدنيفاحتقيق العبودية هلل، ومنها حتقيق الر  
 نضباط يف حياة الناس.واال

خبالف املنظومات األخرى، املنظومات األخرى ليس لديهم تكامل غائي؛ فبعض 
املنظومات يغلب عليها حتقيق العبادة فقط، وبعض املنظومات يغلب عليها حتقيق البعد 

 فلديه تكامل غائي يف رؤيته.نيوي فقط، خبالف املفكر اإلسالمي الد  
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o  ُومعىن هذا املصطلح أي: أن املفكر اإلسالمي  ؛مايناخلاصيةُالسادسة:ُالعمقُالض
ينبغي أن تكون ممارساته تُقدِ م من خالهلا ضماانت متعددة؛ تضمن سالمة مشروعه، 

وسالمة تطبيق مشروعه، فريكز على الضماانت احلسية اليت هي القانون، وعلى 
وانتظار الثواب األخروي،  -سبحانه وتعاىل-ملعنوية اليت هي مراقبة هللا الضماانت ا

خبالف املنظومات األخرى؛ اليت  ،فهذه الضماانت عميقة جًدا يف رؤية اإلسالمي
ُتفت عندها الضماانت األخروية وتشيع لديها الضماانت الدنيوية، اليت هي ضمانة 

 .القانون
ضماين كبري يف رؤيته ومشاريعه  ن لديه عمقٌ و  على رؤية اإلسالم يكفالذي يرتّب  

 الفكرية اليت يقدمها.

 .ي، ننتقل إىل املسألة اخلامسةق خبواص الفكر اإلسالمما يتعل  هذا في
 

 هذا وهللا أعلم، وصلى هللا وسلم على نبينا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني..

 

ُمعُتياتُفريقُمشروعُالتفريغُ
ُملزيدُمنُاملعلوماتُالرجاءُزايرةُهذاُالرابط:ُ

ُ
http://www.shbaboma.com/vb/forumdisplay.php?f=87 
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